
PREGÃO PRESENCIAL Nº 08/2019
ATA DA SESSÃO PÚBLICA

Aos  onze  dias  do  mês  de  outubro  do  ano  de  dois  mil  e  dezenove,  na  Sala  de

Licitações/Compras da Prefeitura Municipal de São João do Polêsine, reuniram-se, a partir das treze e trinta

horas,  o  Pregoeiro Amir  Fernando Pivetta,  Carlos  Augusto Pretzel  e  Mariane Marchesan,  da Equipe de

Apoio, nomeados pela Portaria 484/2019 de 16/08/2019, com o objetivo de abrir e processar a licitação,

modalidade Pregão Presencial 08/2019, Processo n° 1048/2019, para aquisição de veículo para Ambulância

Furgão Tipo A de Simples Remoção para a Secretaria Municipal da Saúde e; veículo tipo Van/Minibus para

Transporte Escolar para a Secretaria Municipal de Educação. 

Iniciando-se  os  procedimentos,  compareceram  para  o  credenciamento  as  empresas:  1)

Comercial Sul Veículos LTDA, CNPJ 88.364.286/0001-35, devidamente representada por Valmor Alcione

Bilha; 2) P. e P. Comércio de Veículos e Representações - Eireli, CNPJ 31.758.155/0001-15, devidamente

representada  por  Giovani  Affonso  Rampon;  3)  JCB  Máquinas  e  Equipamentos  –  Eireli,  CNPJ

16.850.663/0001-35, devidamente representada por Claiton Luis Nogueira; 4) Mecasul Auto Mecânica S/A,

CNPJ 88.616.776/0001-81, devidamente representada por João Carlos Caetano da Rosa. 

Encerrado o prazo de credenciamento, o Pregoeiro abriu a sessão pública do Pregão, abrindo

os envelopes das propostas que foram apresentadas. 

A  seguir,  houve  a  desabilitação  da  empresa  Comercial  Sul  Veículos  LTDA,  CNPJ

88.364.286/0001-35, pelo seguinte motivo: Desconformidade com o item 4.3 do anexo I, onde na proposta

não constou no mínimo 02 (dois) atestados de que atua no ramo da atividade do fornecimento do objeto desta

licitação.

Na sequencia passou-se à etapa de lances, onde o resultado final foi o seguinte: No Item 01 a

empresa vencedora foi: P. e P. Comércio de Veículos e Representações - Eireli, CNPJ 31.758.155/0001-15,

pelo  valor  de  R$ 181.400,00  (cento  e  oitenta  e  um mil  e  quatrocentos  reais).  No  Item 02, a  empresa

vencedora  foi  Mecasul  Auto  Mecânica  S/A,  CNPJ  88.616.776/0001-81,  que  após  negociação  com  o

pregoeiro, solicitando menor valor, por ser o único participante do item, obteve resposta ao valor de R$

213.000,00 (duzentos e treze mil reais). 

Passou-se, a seguir, a abertura do envelope com a documentação das empresas vencedoras,

constatando-se que os documentos atenderam ao disposto no Edital.

Os representantes legais declararam que dispensam o prazo da interposição de recursos por

não haver discordâncias.  Nada mais havendo para tratar e constar foi encerrada a sessão pública do Pregão e

lavrada a presente ata que vai assinada pelo Pregoeiro, Equipe de Apoio e as empresas participantes. 



São João do Polêsine, aos onze dias do mês de outubro do ano de dois mil e dezenove.

Pregoeiro:   
                                         ____________________________          
                                                  Amir Fernando Pivetta

Equipe de Apoio:

                                         ____________________________               ___________________________   

                                                Carlos Augusto Pretzel                                        Mariane Marchesan

  
Empresas Participantes:        

    
              ____________________________               _________________________________________   

                 Comercial Sul Veículos LTDA             P. e P. Comércio de Veículos e Representações - Eireli

              ____________________________                           __________________________________   

              JCB Máquinas e Equipamentos – Eireli                              Mecasul Auto Mecânica S/A


